Urban Nature Map
Rotterdam

Stadsnatuur Kaart
Rotterdam
Stenige stad

Van lappendeken naar netwerk

Gritty city

Rotterdam wordt voornamelijk geassocieerd
met de haven en de moderne architectuur. En
terecht: het heeft een van de grootste havens
ter wereld en het is de enige Nederlandse
stad met een echte skyline.

Op het eerste gezicht lijken deze lokale
initiatieven interessant, maar wat is de
toegevoegde waarde voor de stad? Als
we kijken naar de Stadsnatuur Kaart van
Rotterdam, stellen we vast dat het goed
bestede energie is, die niet alleen de buurten
en de sociale structuur daar verbetert, maar
ook Rotterdam in zijn geheel mooier en
groener maakt.

Rotterdam is mainly associated with its
harbour and its modern architecture, and
rightly so: it has one of the main world ports
and is the only Dutch city with a real skyline.
However, Rotterdam offers more than this.
The last couple of years, Rotterdam has
proven to be a much-appreciated city to
live in and visit. Apart from the architecture
and many interesting events and things to
do, ‘green space’ is also an important factor
in this appreciation. The close proximity of
green space and nature is very important
for a high quality of living. It is no surprise,
then, that many Rotterdam inhabitants
took matters in their own hands, striving
to improve their grey and gritty urban
environment through green initiatives such
as urban, roof, and produce gardens.

Echter, Rotterdam heeft meer dan dat. De
laatste jaren wordt Rotterdam steeds meer
gewaardeerd als een prettige stad om te
leven en te bezoeken. Naast de architectuur,
de vele interessante evenementen en dingen
te doen, is ‘groen’ ook een belangrijke factor
in deze waardering. De nabijheid van groene
ruimte en natuur is erg belangrijk voor de
kwaliteit van leven.
Het is dus geen verrassing dat veel
Rotterdammers het heft in eigen hand
hebben genomen om hun grijze en stenige
stedelijke omgeving te verbeteren met
groene initiatieven zoals stadstuinen,
daktuinen, productietuinen enzovoorts.

Groene lappendeken
Samen met de bestaande groenstructuur
van de stad, is een interessante groene
lappendeken ontstaan in de stad. Deze
lappendeken bestaat aan de ene kant uit
‘traditionele’, soms monotone parken met
zorgvuldig gemanicuurde grasvelden, bosjes
en bomen, tot aan relatief ‘wild’ en schijnbaar
niet onderhouden natuur, tot lokale
productietuinen.
Nieuwe stadstuinen zijn opgekomen in
het stadshart tussen gebouwen en soms
erbovenop: groente wordt verbouwd op
braakliggend land in de haven, verkocht op
markten in de stad en geserveerd in lokale
restaurants. Deze binnenstedelijke tuinen
hebben zowel een nuttig als een recreatief
doel: het zijn plekken waar mensen uit de
buurt samenkomen om te tuinieren, thee te
drinken, te debatteren of te vieren.

Stadslandbouw
Stadslandbouw is geen nieuw fenomeen.
Volkstuincomplexen, met een brede variëteit
aan tuinen met kleine huisjes, vaak bestuurd
door sterke verenigingen, zijn al tientallen
jaren een bekend gezicht aan de stadsranden
en in de buurt van spoorwegen. Bovendien
bezit Rotterdam van oudsher een aantal
‘groene schatten’ – gemeenschappelijke
en/of botanische tuinen die al decennia
opengesteld zijn voor publiek. De laatste
tijd heeft ‘groene ruimte’ een steeds
meer publieke en centrale rol in de stad
ingenomen. Gemeenschappelijke tuinen,
vaak in het hart van wijken, die publiek
toegankelijk zijn en worden gerund door een
groep buurtbewoners (vaak in een vereniging
of stichting), zijn steeds meer onderdeel
geworden van de stedelijke cultuur.
Hetzelfde geldt voor een grotere versie
van stadslandbouw, zoals stadsboerderijen
en stedelijke productietuinen. Weinig
regelgeving voor stadsnatuur en lage kosten
maken het relatief gemakkelijk te starten.
Dit soort plekken, die meer toegankelijk zijn
dan de traditionele volkstuinen, vervullen
een sociale functie in de stad en voegen een
extra laag van landschap toe, bovenop de
traditionele stadsparken en groenstructuur.
Een van de vele speciale initiatieven van
de nieuwe Rotterdamse stadsnatuur is het
Essenburgpark – het eerste bottom-up park,
mogelijk gemaakt door jaren van inzet door
een vereniging van buurtbewoners – een erg
grote groene strook die bijna begint bij het
hart van de stad, het Rotterdamse Centraal
Station. Onlangs heeft Rotterdam de
buurtvereniging een concessie gegeven voor
het park, een voormalig stuk grond van de
Nederlandse Spoorwegen.

Stadsnatuur en stadstuinen kunnen
belangrijke ‘stepping stones’ worden in
een overkoepelende groenstructuur van
Rotterdam. De Stadsnatuur Kaart van
Rotterdam integreert al deze verschillende
soorten stedelijk groen. Bovendien toont
de kaart dat deze diverse combinatie van
stedelijke parken en volkstuinen, samen met
de nieuwe stedelijke landbouw, stadstuinen
en openbare daktuinen vaak al verbonden
zijn door onbeheerde groene ruimtes,
vergeten braakliggende grond en overgroeide
heggen: natuurlijke plekken die vaak jarenlang
niet of nauwelijks onderhouden zijn. Dit
biedt een geweldige kans voor een beter
doordachte groene stedelijke structuur; door
deze stadsnatuur projecten en de vergeten
natuur te verbinden, kan een coherent, dicht
stedelijk natuur netwerk ontstaan dat de
stedelijke beleving van Rotterdam verandert.
Daarbij komt dat een onderling verbonden
stadsnatuur netwerk een habitat kan vormen
voor flora en fauna, en voor een beter klimaat
in de stad zorgt. Stadsnatuur vangt stof, zorgt
voor schone lucht en vangt warmte af in de
zomer. Het zorg ook voor nieuwe vormen
van natuur: stedelijke natuur kan onverwacht
wild zijn, rijk in soorten en spannend – een
interessante toevoeging aan het welbekende
geordende groen.
Het op een andere schaal kijken naar
stadsnatuur en stadslandbouw draagt bij
aan een bredere blik op de stad. Bottomup initiatieven voor stadslandbouw en
stadstuinen veranderen Rotterdam in een
groenere stad, gewaardeerd door bewoners
en bezoekers. Het nieuwe stadsnatuur
netwerk van Rotterdam moet niet alleen
worden gekoesterd, maar ook beter worden
verbonden en verder ontwikkeld: samen
ontdekken en maken we het nieuwe
stadsnatuur netwerk van Rotterdam!

Colofon
LOLA Landscape Architects is een Rotterdams bureau
voor progressieve landschapsarchitectuur. Het onderzoekt
landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen.
Met doordachte ideeën en doelgerichte ingrepen wil LOLA
(LOst LAndcapes) suboptimale landschappen transformeren
in rijke levendige en fraaie plekken.
www.lolaweb.nl
info@lolaweb.nl
Vereniging Deltametropool is een platform en laboratorium
dat zich richt op de metropolitane ontwikkeling van
Nederland. De Vereniging richt zich op drie hoofdthema’s:
mobiliteit, het metropolitane programma en landschap.
www.deltametropool.nl
secretariaat@deltametropool.nl

Disclaimer
De Stadsnatuur Kaart Rotterdam maakt gebruik van de gemeentelijke database uit
2014 en is geactualiseerd tot de lente van 2016. De kaart beoogt alle stadstuinen en
productietuinen te tonen. Vereniging Deltametropool besteedt zorg aan de correcte
weergave van deze, maar mogelijkerwijs zijn niet alle tuinen (correct) weergegeven.
Aanvullingen en correcties kunnen worden doorgegeven: secretariaat@deltametropool.nl
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only improve neighbourhoods and enhances
their social structure, but also makes
Rotterdam a more beautiful and green city
as a whole.

Urban agriculture and gardens can serve
as important stepping-stones towards a
cohesive green structure for Rotterdam.
The Urban Nature Map of Rotterdam
integrates many different types of urban
green. Moreover, it shows that this diverse
combination of city parks and allotments,
along with the new urban agriculture,
urban gardens and public roof-garden
initiatives, are often attached or connected
to green spaces that are barely maintained,
or left completely untouched, including
forgotten wastelands, and overgrown
hedges. This represents a major chance for
Green patchwork
a more thoughtful urban green structure. A
A very interesting green patchwork has
cohesive and dense urban nature network
emerged together with the already existing
could arise by integrating these urban
green structure of the city. This patchwork
agriculture projects and naturalized spaces,
ranges from, ‘traditional’, sometimes
ultimately changing the urban experience
monotonous, parks with carefully manicured in Rotterdam.
lawns, bushes and trees to a rather ‘wild’
and seemingly unkempt nature and local
What’s more, an interconnected urban
produce gardens.
nature network provides a habitat for flora
and fauna, as well as a better climate in
New city gardens have been popping up in
the city. The urban nature captures dust,
the urban core between, or even on top of
provides clean air and cools the city in
buildings. Vegetables are grown on fallow
the summer. It also provides new ways to
land in the harbour, sold in farmer’s markets experience nature in the city: urban nature
and served in local restaurants. These
can be unexpectedly wild, rich in species and
inner city gardens serve both useful and
exciting – an interesting addition to wellrecreational purposes: they are places where known, orchestrated types of green.
people from all over the neighbourhood
gather together to garden, drink tea
Looking at a different scale towards urban
together, debate or celebrate.
nature and urban agriculture, contributes to
a broader urban view. Bottom-up initiatives
Urban agriculture
for urban agriculture and city gardens
Urban gardening as such is not a new trend
transform Rotterdam into a greener city, a
in the city. For decades, allotments have
quality highly appreciated by residents and
been a common sight at city edges or near
visitors alike. The new urban nature network
railways, consisting of a variety of gardens
of Rotterdam, must not only be appreciated,
with little houses, often under supervision
but also improved through better
of strong garden societies. Moreover,
connections and further development.
Rotterdam has several ‘green treasures’ –
Together we can discover and make the new
communal and botanical gardens that have urban nature network of Rotterdam!
been open to the public for many decades.
Lately however, ‘green space’ has taken a
more public and central role in the city.
Communal gardens often located in the
heart of neighbourhoods, which are publicly
accessible and run by a group of neighbours
(often united in an association), have
become more important within the urban
culture. The same goes for a larger version
of urban gardening, such as the city farms
and urban produce gardens. Little regulation
for urban agriculture and low costs make
starting relatively easy. These kinds of
places, which are a lot more accessible
than traditional allotments, fulfil a social
function in the city and add an extra layer of
landscape on top of the traditional urban
parks and green structure.
One special urban nature initiative in
Rotterdam is the Essenburgpark, a massive
green structure that begins close to
Rotterdam Central Station. It is the first
‘bottom-up’ park, made possible by the
efforts of a neighbourhood association.
Recently, the city of Rotterdam gave a
former site of the national railway company
to the neighbourhood association for the
park’s use.

From patchwork to network
At first look, such local initiatives appear
interesting, but what is the added value for
the city as a whole? Based on the Urban
Nature map of Rotterdam, we argue that
such initiatives energy well spent, which not

Afrikaandertuin

Jacominastraat 41

33

Open: publiek toegankelijk,tuinman is er op di en woe tussen 10:00 en 16:00
Opening hours: publicly accessible, gardener is there
Tue and Wed from 10am till 4pm
2

Arboretum Pendrecht

3

34

35

Kinderparadijs		

36

Landgoed van Cool tot Terhave

Binnentuin Hofdijk

37

Oranjeboomtuin		

Open: Iedere dag van 9:00 tot 18:00, in de zomer wat langer
Opening hours: Every day from 9pm till 6pm, during summer a bit longer

38

Park 1943

6

7

Vriendenlaan 21

Botanische Tuin Afrikaanderwijk

Buitenplaats Spangen

9

Buurtmoestuin (S)Moes

10

Buurtmoestuin Blokkentuin

40

Buurtmoestuin Wilgenplantsoen

12

Buurttuin Bergwegplantsoen

Berkelselaan ter hoogte van nummer 2

42

Proefpark de Punt

43

RakAkker		

Noorderhavenkade

Waalhaven Oostzijde 1
Crooswijkseweg 240

Open: geen vaste tijden: als iemand aanwezig is,
sleutel is op halen bij nummer 26
Opening hours: no fixed times: when somebody is there,
one can pick up the keys at number 26
44

Brede Hilledijk 2		

Schooltuin Blijberg

(Buurttuin) Dakpark

46

Stadslandbouw Schiebroek

Open: vanaf 7:00 tot zonsondergang
Opening hours: from 7am till sunset

47

Stadstuin Vreelust

Gordelweg 216

Burgemeester Meineszlaan 43/A

Buurttuin De Regenboog

15

Carnissetuin		

48

Tennistuin

Crooswijkerzand

49

Tuin aan de Maas

DakAkker

50

Tuin De Arend

Open: doordeweeks van 9:00 tot 17:00, weekend van 10:00 tot 17:00
Opening hours: Weekdays from 9am till 5pm, weekends from 10am till 5 pm

51

Tuin de Bajonet		

16

17

18

Open: werkdagen van 8:00 tot 15:30
Opening hours: Weekdays from 8am till 3.30pm

Zwederstraat 16

Catharina van Zoelenstraat 57
Schiekade 189

DakGaard		
Open: publiek toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

RFC weg 190			

De Schat van Schoonderloo
Havenstraat 144

52

De Tuin van Katendrecht

53

24

25

Kaapstraat 34

Bajonetstraat 161

Tuin op de Pier
Lloydpier

Tuin van Tante Stien
Isaac Hubertstraat

Open: overdag toegankelijk
Opening hours: publicly accessible during the day
54

Tuinen Putsebocht

55

Uit je Eigen Stad

Fruitlaan 2-8

Putsebocht 56B

Marconistraat 39

Open: di van 11:00 tot 17:00 en woe tot zo van 11:00 tot 22:00
Opening hours:Tue from 11am till 5pm and Wed till Sun from 11am till 10pm

Open: van zonsopgang tot zonsondergang
Opening hours: from sunrise till sunset
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Sint Jacobskade

Open: publiek toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

De Spoortuin		
Essenburgsingel 48

Carnissesingel 208

Open: Winter: zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur. Zomer: (waarschijnlijk) do,
vrij en zo van 12:00 tot 17:00 uur en zat van 11:00 tot 17:00
Opening hours: Winter: Saturday from noon till 5pm. Summer: (probably)
Thu, Fri and Sun from noon till 5pm and Sat from 11am till 5pm

Raampoortstraat

De Pluktuin

56

Voedselbos Kralingen

Open: openbaar toegankelijk, ma – do wordt er gewerkt
Opening hours: publicly accessible, Mon – Thu people are working here

57

Wijktuin de Esch

Eco Kinderpark

58

Wijktuin Oude Westen

De Voedseltuin
Keileweg 8

West-Kruiskade 30a

Educatieve tuin de Enk
Enk 182

Brouwersstraat 34
Rijnwaterstraat 23
West-Kruiskade

Open: meestal vanaf ’s middags, ’s avonds gesloten
Opening hours: mostly from noon, closed at night		

Open: ma – vrij van 8:00 tot 16.30, in de weekeinden op afspraak
Opening hours: Mon – Fri from 8am till 4.30pm, during weekends on
appointment
26

Educatieve tuin Essenburgsingel
Essenburgsingel 59

Open: werkdagen van 8:00 tot 17:00
Opening hours: Weekdays from 8am till 5pm

www.lolaweb.nl
info@lolaweb.nl
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Gandhituin		
Open: dinsdag 10:00 tot 13:00, zondag 14:00 tot 17:00
Opening hours: Tuesdays 10am till 1pm, Sundays 2pm till 5pm

Gordelwegtuinen

29

Habitat tuin

30

Hooglandje		

Gordelweg 242

Schiedamse Vest
Hooglandstraat 131-143

31

Hotspot Hutspot Lomba

32

Hotspot Hutspot Skibroek

Guido Gezelleweg 24
Asserweg 461

Stad en natuur zijn geen aparte
entiteiten. Groen en dieren – wild of
tam – zijn een inherent onderdeel van
het stedelijk leven en worden door
stedelingen gewaardeerd als een
bijdrage aan de kwaliteit van leven.
Rotterdam is welbekend voor zijn
innovatieve architectuur en moderne
uiterlijk. Echter, Rotterdam heeft
ook veel parken, stadstuinen en
productietuinen die het imago en de
beleving van de stad door bewoners
en bezoekers bepalen.
LOLA landscape architects en
Vereniging Deltametropool hebben
de Stadsnatuur Kaart van Rotterdam
ontwikkeld. Deze kaart toont de
grote stadsparken, de traditionele
volkstuinen, maar ook de nieuwe
gemeenschappelijke buurttuinen
en productietuinen die het verschil
maken in de hedendaagse stedelijke
beleving. . Als de traditionele en
nieuwe stedelijke natuur wordt
verbonden door ‘vergeten’ groen
structuren en nieuwe verbindingen,
kan een dicht stadsnatuur netwerk
ontstaan dat onze leefkwaliteit
verbetert.
Deze kaart geeft onze ‘grijze’ stad
een nieuw, groen gezicht. Gebruik de
map om de wildernis in Rotterdam te
vinden en haar schoonheid te ervaren!

Gordelweg 131		

28

Stadsnatuur Kaart
Rotterdam

Vreelustweg 10

14

Carnissesingel 208

Rotterdam

Stadskruidentuin Rotterdamse Munt

45

Parallel aan de Hudsonstraat

Urban
Nature
Map

Open: woe – vrij van 10:00 tot 17:00 uur, in de zomer tot 19:00 uur,
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Opening hours: Wed – Fri from 10am till 5pm, in the summer till 7pm,
Saturday from 10am till 5pm

Bergwegplantsoen 114

Open: publiek toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

22

produce gardens. Deltametropolis Association aims to correctly display this information,
but it is nevertheless possible that not every garden has been displayed (correctly).
Additions and corrections can be mailed to secretariaat@deltametropool.nl

Pluktuin Liskwartier

Pluspunt Buurttuin

Stolkstraat 27

Open: publiek toegankelijk, zo van 14 tot 17 wordt er gewerkt
Opening hours: publicly accessible, Sun from 2pm till 5pm people are
working here

The Urban Nature Map Rotterdam has used the municipal data of 2014 and has been
actualized up to the spring of 2016. It aims to show all Rotterdam urban gardens and

Couwenburg

41

Bloklandstraat tegenover nr. 8

11

Park Pompenburg

Open: openbaar toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

naast plantageweg, Rotterdam

Open: woe & vrij tussen14:30 en 17:00
Opening hours: Wed & Fri between 2.30 and 5pm

Rosener Manzstraat

Open: openbaar toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

Spaansebocht t.o. nr 101

Open: openbaar toegankelijk, woensdag van 9.30 tot 12.00 wordt er gewerkt
Opening hours: publicly accessible, Wednesday from 9.30am till noon
people are working here

13

39

Botanische tuin Kralingen
Kralingse Plaslaan 110

Oranjeboomstraat 169

Open: openbaar toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

Afrikaanderplein 38A

Open: di – vrij: tussen 9:00 en 16:00 uur, om de 2 weken op zondag
van 9.00 tot 16.00 uur
Opening hours: Tue – Fri between 9am and 4pm, every other week on
Sunday from 9am till 4pm here
8

Open: openbaar toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

Rijtuigweg 1

Open: november – april: ma – vrij tussen 9:00 en 16:00, in de
zomermaanden ook zaterdag
Opening hours: November – April: Mon – Fri between 9am and 4pm,
in the summer also on Saturdays

21

Disclaimer

Coolhaven

5

20

www.deltametropool.nl
secretariaat@deltametropool.nl

Meidoornstraat 47

Binnenhaventuin

Open: half juni – eind oktober: elke zaterdag van 13:00 tot 17:00
Opening hours: half June – end October: each Saturday from 1pm till 5pm

The Deltametropolis Association acts as a platform and
laboratory, focusing on the metropolitan development of
The Netherlands. The association works with three main
themes: mobility, the metropolitan program and landscape.

Essenburgsingel 59

4

19

Colofon
LOLA landscape architects is a Rotterdam based office
for progressive landscape architecture. It researches
landscapes that have been forgotten, are decaying or are
about to change. The mission of LOLA (LOst LAndscapes)
is to transform suboptimal landscapes into rich, vivid and
beautiful places by design.

Ieders tuin

Open: op schooldagen van 8:00 tot 16:00, zaterdag van 13:00 tot 15:00
Opening hours: on schooldays from 8am till 4pm,
Saturday from 1pm till 3pm

Bewonerstuin de Burgen
Wildenburg

Nachtegaalplein 55

Open: openbaar toegankelijk
Opening hours: publicly accessible

Middelharnisstraat 275

Open: alle tuinders hebben een sleutel, op ma, di en woe is er iemand
aanwezig, behalve in de winter en bij slecht weer
Opening hours: every gardener has got a key, on Mon, Tue and Wed
someone is there, but not during winter and with bad weather

Hugohofje
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City and nature are not separate
entities. Vegetation and animals –
wild or domesticated – are an inherent
part of urban life and highly valued
by the inhabitants of a city as an
enhancement to their quality of life.
Rotterdam is well known for its
innovative architecture and modern
appearance, however, it also features
a wide variety of parks, green canals,
urban gardens, and produce gardens
that define the image and influence
the experience of the city for the
locals and the visitors.
LOLA landscape architects and the
Deltametropolis Association have
developed the Urban Nature map of
Rotterdam. This map shows the large
city parks, the traditional allotments,
as well as new communal gardens and
produce gardens that are making a
difference in experiencing urban life
in the city today. If ‘forgotten’ green
structures and new stepping-stones
can connect traditional and new urban
nature, a dense urban nature network
can emerge, improving our quality
of life.
This map gives our ‘gritty’ city a
new ‘green’ face. Use it to find
the wilderness in Rotterdam and
experience the beauty it has to offer!

Urban
Nature
Map
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nieuwe stadsnatuur netwerk
new urban nature network
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Park Schoonoord

OE
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Park 1943
Park Pompenburg
Pluktuin Liskwartier
Pluspunt Buurttuin
Proefpark de Punt
RakAkker			
Stadskruidentuin Rotterdamse Munt
Schooltuin Blijberg		
Stadslandbouw Schiebroek
Stadstuin Vreelust
Tennistuin		
Tuin aan de Maas
Tuin De Arend		
Tuin de Bajonet		
Tuin op de Pier
Tuin van Tante Stien		
Tuinen Putsebocht
Uit je Eigen Stad
Voedselbos Kralingen
Wijktuin de Esch
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Afrikaandertuin
Arboretum Pendrecht
Bewonerstuin de Burgen
Binnenhaventuin
Binnentuin Hofdijk
Botanische Tuin Afrikaanderwijk
Botanische tuin Kralingen
Buitenplaats Spangen		
Buurtmoestuin (S)Moes
Buurtmoestuin Blokkentuin
Buurtmoestuin Wilgenplantsoen
Buurttuin Bergwegplantsoen
(Buurttuin) Dakpark
Buurttuin De Regenboog
Carnissetuin
Crooswijkerzand
DakAkker
DakGaard
De Pluktuin
De Schat van Schoonderloo
De Spoortuin		
De Tuin van Katendrecht
De Voedseltuin
Eco Kinderpark			
Educatieve tuin de Enk
Educatieve tuin Essenburgsingel
Gandhituin		
Gordelwegtuinen
Habitat tuin		
Hooglandje
Hotspot Hutspot Lomba
Hotspot Hutspot Skibroek
Hugohofje
Ieders tuin		
Kinderparadijs
Landgoed van Cool tot Terhave
Oranjeboomtuin
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Prinsenpark

OOM
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Rotterdam
Stadsnatuur Kaart
Rotterdam

LWEG

stadsboerderij / productietuin
urban farm / produce garden

SLING

parken
large parks
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Spinozapark

E

2
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Bijenpark

Bos Valckesteyn

stedelijk groen
urban green
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UISWEG

groene vingers
green fingers

Drechterweide

volkstuinen
allotment gardens
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